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1.0 Innledning 

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets 
årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten er også 
en utdyping av ledelseskommentarene til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng. 
Fakulteter og tilsvarende enheters ledelsesvurderinger følger som vedlegg til virksomhetsrapporten.  

 

2.0 Vurdering av status for gjennomføring av UiOs årsplan 

Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi 2020. Den har treårig perspektiv og er 
rullerende. Årsplanen omfatter områder der det er særlig viktig å oppnå endring, og den oppdateres årlig. 
Noen satsinger er virksomhetsovergripende, mens andre gir føringer for utvikling av primærvirksomheten.  

Enhetenes rapporter om status for gjennomføring av UiOs årsplan per 2. tertial hvert år. Gjennomføring av 
UiOs årsplan 2019-2021 vurderes i all vesentlighet til å være i henhold til plan.  

 

Status for gjennomføring på utdanningsområdet 

 

Status for gjennomføring 

Fakultetene har iverksatt tiltak som skal styrke studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet. Flere 

tiltak har vært virksomme i lang tid og videreføres, men noen fakulteter iverksetter også nye tiltak. Det er 

vanskelig å gi en samlet vurdering av hva slags resultater tiltakene har gitt for UiO som helhet, men noen 

fakulteter rapporterer at denne typen tiltak har gitt henholdsvis bedre læringsmiljø eller bedre 

gjennomføring. Eksempler på iverksatte tiltak er endret oppstartsuke for de nye medisinstudentene, 

tydeligere forventningsavklaring mellom studenter og ansatte og styrket opplæring av faddere.  

Når det gjelder arbeidet med styrket tilbakemelding til studentene, viser fakultetenes rapporter at UiO 

ikke er i rute. Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har arbeidet systematisk med oppfølging av dette tiltaket, mens de 

øvrige fakultetene hverken beskriver planer eller aktiviteter. For å stimulere til innovasjon og nytenking 

innen IT i utdanning, utlyste UiO i 2019 fem millioner kroner til pilotprosjekter innen digital vurdering. 

Flere fagmiljøer har fått støtte til pilotprosjekter for å teste ulike metoder for å gi studentene mer og 

bedre tilbakemeldinger.   

Tiltak 1 i UiOs årsplan 

Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.  
 Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i studiet skal styrkes og har 

påbegynt gjennomføring av tiltakene. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
 Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er tilpasset 

programmenes og emnenes læringsutbytte. 
 Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 
 Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 
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Status for gjennomføring 

UiO er godt i rute med innføringen av Canvas. Per august 2019 har UiOs Canvas 2700 aktive rom, i 

underkant av 20 000 aktive studenter og 1800 aktive lærere. Enkelte studieprogrammer ved Det 

medisinske fakultet (MED) og Det odontologiske fakultet (OD) har hatt tekniske utfordringer med å ta i 

bruk Canvas på grunn av studienes struktur. For øvrig har utfordringen vært å utnytte mulighetene den 

digitale læringsplattformen og nye digitale læringsformer tilbyr. Canvas er fremdeles et nytt system, og 

utvikling av undervisnings- og vurderingsformene krever både tid og kompetanse. Som del av utlysningen 

til pilotprosjekter innen digital vurdering har flere av de største fakultetene nå prosjekter som utforsker 

løsninger for underveisvurdering som involverer Canvas.   

Flere fakulteter arbeider mer systematisk og offensivt med praksis og arbeidslivsrelevans enn før. 

Fagmiljøene har imidlertid ulike behov og forventninger fra arbeidslivet. Helse- og lærerutdanningene har 

obligatorisk praksis, men arbeider for eksempel med å utvikle kontakten med sentrale arbeidsgivere eller 

med nye praksisformer. De andre fakultetene har nye samarbeidsavtaler om praksis og nye praksisemner 

som vil gi studentene både økte og bedre muligheter for å velge praksis i graden.  

 

 Status for gjennomføring på forskningsområdet 

 

Status for gjennomføring 

Alle fakultetene har en høy bevissthet rundt EUs rammeprogram, og det settes av betydelig med ressurser 

for å øke deltagelsen i Horisont 2020. Det administrative støtteapparatet er de siste årene bygget opp for å 

øke deltagelsen, i hovedsak gjennom flere forskningsrådgivere ved fakultetene. Denne støtten er i stor 

grad rettet inn mot søknadsfasen, og det er ikke rapportert om konkrete tiltak for driftsfasen.  

Det er en økende deltagelse inn mot de tematiske områdene, og UiO har foreløpig fått innvilget fem 

koordinatorprosjekter i 2019. Utover insentivet til koordinatorprosjekter som ble innført på sentralt nivå 

fra 2018, er det kun MN som rapporterer at de har innført konkrete insentiver for koordinatorer.  

Tiltak 2 i UiOs årsplan 

Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke 
utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø. 
 Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar praksisemner. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring. 
 Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 
 Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning 

Tiltak 3 i UiOs årsplan:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og European Research 

Council (ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
 Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i EUs rammeprogram 

 Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 
 

Forventede resultater ved utgangen 2021:  
 Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
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Kompetansebygging prioriteres høyt. Både støtteapparat og vitenskapelige ansatte kurses innenfor 

spesifikke områder som Marie S. Curie og ERC. Det er også foretatt mer systematisk gjennomgang av 

arbeidsprogrammer og utlysninger.  

Enhetene har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.  

 

Status for gjennomføring 

Enhetenes systematiske arbeid med forskningsetiske problemstillinger er forsinket. Enhetene har i 

varierende grad redegjort for gjennomførte aktiviteter i tråd med kravet om å fremme god vitenskapelig 

praksis og etterlevelse av lovverket. Det arbeides på flere plan for å øke bevisstgjøring rundt og 

vitenskapelig praksis og forskningsetikk blant ansatte og for å styrke den forskningsetiske opplæringen.  

Utvikling av et felles kursopplegg skje i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter og Ledelsen og 

støtteenheter (LOS). LOS har levert forslag om å opprette et prosjekt for å koordinere utviklingen av et 

kurstilbud og for å legge til rette for utvikling av en e-læringsplattform. 

 

Status for gjennomføring innen samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

 

Status for gjennomføring 

De rapporterte aktivitetene varierer i mengde og omfang, og dette vanskeliggjør en samlet vurdering av 

innsatsen innen innovasjon. De fleste enhetene har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap 

blant studenter, stipendiater og postdoktorer.  

 

Utforming av UiOs formidlingspolitikk vil tas inn i arbeidet med Strategi 2030. 

 

 

 

 

Tiltak 4 i UiOs årsplan: 

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske 

problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente 

forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 

 Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten. 
 Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk. 

 
Forventede resultater 2021:  

 Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for forskningsetikk. 

Tiltak 5 i UiOs årsplan:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, 

kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.  
 Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater. 
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Status for gjennomføring innen personalpolitikk 

 

Status for gjennomføring 

Enhetene ved UiO har arbeidet systematisk med midlertidighet, og forventede resultater ved utgangen av 

2019 synes i stor grad å være nådd. Enhetene rapporterer om økt bevissthet rundt midlertidighet.  Tiltak 

som er iverksatt er behovsanalyser, langsiktig bemanningsplaner og konkrete vurderinger i forkant av 

ansettelser. Flere enheter viser til økt bruk av fast ansettelse i stillinger med ekstern finansiering. Det er 

også iverksatt tiltak for å redusere bruken av midlertidige timekontrakter til fordel for faste stillingsbrøker.  

 

Statsansattelovens regel om fast ansettelse etter tre år følges opp, og flere enheter viser til at stillinger er 

omgjort til faste som følge av dette. 

 

  

Status for gjennomføring 

Arbeidet med forebygging av trakassering er et langsiktig arbeide. Flere enheter har gjennomført 

risikokartlegging eller planlegger å gjøre dette høsten 2019. Det gjenstår en del arbeid før forventet 

resultat er oppnådd, og arbeidet fortsetter inn i 2020.  Arbeidet med risikovurderinger vil på sikt skape et 

grunnlag for utvikling av flere forebyggende tiltak lokalt. Flere enheter har oppdatert og revidert sine 

lokale tiltaksplaner i henhold til UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 -2020, 

som dette tiltaket er en del av.  

UiO har deltatt i undersøkelsen om omfang av mobbing og trakassering i UH-sektoren. Dette gir et viktig 

kunnskapsgrunnlag for UiOs videre arbeid med forebygging. Det er igangsatt en rekke tiltak og arbeid som 

del av oppfølgingen av handlingsplanen. Dette arbeidet fortsetter mot utgangen av 2020. Avdeling for 

personalstøtte ser også på muligheten for andre spissede tiltak jfr. kartleggingens funn. 

De fleste av UiOs ledere på nivå 1, 2 og 3 har deltatt på kurs i håndtering og forebygging av trakassering. 

Flere ledere på nivå 4 har også vært igjennom kursingen som videreføres høsten 2019. Dette har bidratt til 

en generell kompetanseheving i organisasjonen. 

Tiltak 6 i UiOs årsplan:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy 
midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy 
midlertidighet. 

 Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet 
sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.  

Tiltak 7 i UiOs årsplan:  

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enheten, som vil danne utgangspunkt 
for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

 Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 
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Status for gjennomføring av de virksomhetsovergripende tiltakene 

 

Status for gjennomføring 

Program for administrativ forbedring og digitalisering er etablert, og det er opprettet et programkontor 

som initierer og koordinerer programmets aktiviteter. Fire prosjekter er tilknyttet programmet, og disse 

omfatter mottak av nasjonale BOTT-prosjektleveranser, prosessutvikling og egne initiativer ved UiO. Det 

gjennomføres jevnlig risikovurderinger for prosjektene. 

Prosjekt økonomi og lønn har ansvar for å implementere nye løsninger innen økonomi og lønn fra det 

nasjonale BOTT-prosjektet. Prosjektet er i rute.  

Prosjekt saksbehandling og arkiv har ansvar for å implementere nye løsninger for saksbehandling og arkiv 

fra det nasjonale BOTT-prosjektet. Det nasjonale prosjektet er forsinket. 

Prosjekt fellesløsninger ble igangsatt for å få mer effektive arbeidsprosesser mellom fakultetene, og etter 

en grundig prosess med fakultetene er det besluttet å gå videre med et prosjekt knyttet til forskerstøtte i 

form av kunnskaps- og kompetansedeling gjennom opprettelse av ekspertgrupper og forsterket samarbeid 

på tvers av enhetene. Prosjektet er i rute. 

Prosjekt IT-drift skal jobbe med å få på plass effektive, standardiserte og brukernære IT-tjenester. 

Prosjektet er i rute. 

Programmet har sammen med Avdeling for personalstøtte bidratt til å etablere og videreutvikle 

opplæringstiltak innen endringsledelse, prosjektledelse, prosessutvikling, gevinstarbeid og risikostyring. 

Programmet arbeider også med å teste og implementere nye digitale verktøy for å understøtte prosesser 

innen ulike administrative fagfelt.  

Administrativ digitalisering og forenkling 

UiO skal etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet skal bidra til å forenkle, forbedre, fornye og 
standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene.  Arbeidet skal gjennomføres på en måte 
som bidrar til god forankring og forståelse blant de ansatte som er involvert i endringene. Dette innebærer å skape nødvendig trygghet 
og aksept for omstillingene og sikre at de ansatte opplever en størst mulig forutsigbarhet for innhold, årsak og retning for prosessene. 
Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Det er etablert en midlertidig koordinerende funksjon (programkontor) som har kapasitet og kompetanse til å arbeide med 
å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Følgende tiltak er iverksatt:   

- kartlegge og identifisere hvilke prosesser som skal forbedres  
- motivere organisasjonen for omstilling og endring gjennom blant annet kompetansehevende tiltak 
- etablere en systematikk for å identifisere og hente ut effekter  
- sørge for at effektivisering og administrasjonskuttene ikke går utover faglig aktivitet 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Det er utviklet og innført fellesløsninger og tjenester som bidrar til effektiv drift og robuste administrative leveranser. 
 UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser. 

 Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert, effektivisert og digitalisert. 
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Status for gjennomføring 

Oppfølging av masterplan for universitetets IT ble behandlet i universitetsstyret 19. juni. Det ble fattet tre 

vedtak som det rapporteres status for. 

Det arbeides med et mandat og struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av 

universitetets IT-virksomhet. Styringsprosessene vil bli etablert gjennom etablering av de strategiske 

koordineringsorganene. Etablering av disse forventes ferdigstilt i løpet av 2019.   

Det er etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt, som planlegges ferdigstilt vårsemesteret 2021. 

Prosjektet vil vurdere framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen 

forskning og utdanning. Fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert 

og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for 

kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.  

Arbeidet med prinsipper for finansiering av IT påbegynnes senhøsten 2019, og er planlagt ferdigstilt i 2020.  

Det pågående organisasjonsutviklingsprosjektet kan få innvirkning på utvikling og innretning av 

prinsippene. 

 

Status for gjennomføring 

Det arbeides frem mot behandling av veikart for forskningsinfrastruktur i universitetsstyret våren 2020. 

Arbeidet ledes av Forskningsinfrastrukturutvalget, som er UiOs overordnede organ for strategisk arbeid 

vedrørende forskningsinfrastruktur og e-infrastruktur. Etter en prosess med bred involvering er det 

besluttet å utarbeide veikartet med en tematisk tilnærming til fire tema: 1) Livsvitenskap, 2) 

Naturvitenskap, matematikk og teknologi, 3) Humaniora og samfunnsvitenskap, og 4) e-infrastruktur. De 

tematiske veikartene vil ta hensyn til fagspesifikke utfordringer, egenart og utviklinger, og koble 

infrastrukturbehov til tilgjengelige og nødvendige strategier.  

Masterplan for IT 

UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende forskning og utdanning. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Masterplanen for IT er et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet. 
 Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktivitet. 
 Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning og 

forskning. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Det er etablert en systematikk som sikrer at masterplanen oppdateres jevnlig. 
 Prinsipper for finansering av Masterplan for IT er etablert. 

Veikart for forskningsinfrastruktur 

«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde vår posisjon som et ledende 

forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkurransearenaer. Gitt dette og de store kostnadene knyttet til investering, 

vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for stor instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal utarbeides rullerende veikart 

for forsknings- og (e-)infrastruktur.  

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 
 Det er etablert rullerende veikart med tydelige prioriteringer for stor infrastruktur. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Det er etablert et fungerende veikart for infrastruktur innen livsvitenskap som sikrer en strategisk utvikling av 

Livsvitenskapsbyggets funksjon som vert for store kjernefasiliteter. 
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Status for gjennomføring 

UiO har engasjert seg bredt i arbeidet med implementering av campusstrategien både i sentrum og 

Blindern/Gaustad. Hovedfokus har vært på opprettelsen av Oslo Science City for å realisere målsettingene 

om tettere samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv i området fra Gaustad til Majorstuen. 

Dette arbeidet kan ses på som en naturlig fortsettelse av UiOs eget arbeid med utvikling av campus 

UiO:Blindern. 

UiO har deltatt på flere av arrangementene som har vært holdt innenfor rammen av Oslo som 

miljøhovedstad, blant annet utstilling på Universitetsplassen, Arendalsuka, Frederikkeplassen og den 

kommende omvisningen på Klimahuset høsten 2019, og har markert seg som et internasjonalt ledende 

universitet innen bærekraft og miljø og klimaløsninger.  

UiO overtar nye lokaler for Det juridiske fakultet (JUS) i oktober 2019 med ferdig innflytting til nyttår. 

Bygget vil forsterke UiOs tilstedeværelse i sentrum betydelig. Ved Historisk museum arbeides det med 

rehabilitering av fasadene og mindre innvendige arbeider. Museet har gjennom åpning av nye utstillinger, 

aktiv bruk av stillas som informasjonsflate og nye informasjonspunkt på Universitetsplassen, fått mer 

oppmerksomhet og opplever betydelig vekst i besøkende i 2019 i forhold til 2018. Det er startet en intern 

diskusjon om ambisjonsnivå for sentrumsbyggene.  

UiO har arbeidet videre med scenarier for fremtidig bruk av Nedre Blindern parallelt med at det 

gjennomføres betydelig oppgraderinger av bygningsmassen for å tilpasse den til dagens formål og bruk. 

Scenariene forsøker å balansere faglige målsettinger, ønske om arealeffektivisering og reduksjon av innleie 

og ambisjonen om større samarbeid med eksterne aktører. Gjennom etablering av lokaler for en rekke 

SFFer og arealeffektivisering, er betydelige deler av Nedre Blindern renovert og tilpasset til forskning og 

Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet 

UiO ønsker å være en driver for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskap, næring og byutvikling må sees i sammenheng. 
Kunnskap må tas i bruk. Arbeidet vil i hovedsak konsentreres langs to overlappende akser; gjennom utvikling av egen campus og 
våre eiendommer i samspill med byen rundt og gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune.  
 
Oslo vil i løpet av 2018 vedta en strategi for campusutvikling inkludert flere innovasjonssoner. Denne vil UiO følge aktivt opp med 
fokus på helhet, samt følgende utviklingsområder: 

 Nedre Blindern med omgivelser – en sentral del av det Oslo kommune benevner «Oslo Science City» 
 Tullinløkka og UiO i sentrum 
 Tøyen  
 Bygdøy 

 
Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med eksterne parter for å finne finansieringsløsninger på disse utfordringene – 
med de muligheter og utfordringer dette gir. Likeledes må fagligheten utvikles – koplingen mellom campus og faglig utvikling. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campusstrategien for Oslo. 
 Gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 har UiO bidratt til å profilere Oslo 

som en internasjonalt ledende by for bærekraft, kunnskap og miljø; det er opprettet en samskapningsarena i samarbeid 
mellom kommunen og kunnskapsinstitusjoner i byen hvor studenter og forskere bidrar til å løse konkrete 
byutviklingsutfordringer. 

 Det er utformet en faglig visjon for utviklingen av Nedre Blindern, og lagt en plan for hvordan et helhetlig konsept for 

Nedre Blindern, som en del av Oslo Science City, kan realiseres. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 UiO har bidratt til at utviklingen av Oslo Science City rundt UiO:Blindern har styrket samhandling, innovasjon og 
samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Universitetets avtrykk og tilstedeværelse er styrket ved våre to andre 
hovdecampus: UiO:Sentrum og UiO:Tøyen. 

 Et helhetlig og realiserbart konsept for Nedre Blindern er utviklet og har fått støtte hos de nødvendige interessentene. 
 UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens handlingsplan. 
 Samarbeidet med Oslo kommune er styrket og videreutviklet, særlig innenfor de fire prioriterte områdene i 

samarbeidsavtalen med kommunen: skolesamarbeid, internasjonal tiltrekningskraft, innovasjon og campus- og 
byutvikling. 
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undervisning. De gjennomførte prosjektene viser potensialet til bygningsmassen. Målsettingene for 2019 

forventes oppnådd. 

 

Status for gjennomføring 

UiO har spilt en viktig rolle i utformingen av The Guilds politikk og aktiviteter gjennom styredeltakelse og 

representasjon i alle nettverkets arbeidsgrupper. Arbeidet med å påvirke utformingen av EUs forsknings- 

og utdanningsagenda har vært særlig prioritert. UiO har bidratt aktivt til The Guilds innspill og synspunkter 

overfor EU blant annet knyttet til utformingen av Horisont Europa (FP9), Open Access og gjennomføringen 

av Plan S, prioriteringer for helseforskning i Europa og det nye Erasmusprogrammet.  

UiO har vært en pådriver i The Guilds Nord-Sør samarbeid. UiOs viserektor deltok på et første møte med et 

tilsvarende afrikansk nettverk, ARUA, for å diskutere samarbeid på nettverksnivå, og det arbeides med en 

Guild-publikasjon knyttet til EUs samarbeid med Afrika innen høyere utdanning og forskning.  

UiO har også vært svært aktiv med tanke på å utvikle de kontaktflatene som finnes i Guild-nettverket. JUS 

var vertskap for et seminar for alle nettverkets dekaner i 2018. Det teologiske fakultet inviterte til et 

tilsvarende arrangement i 2019, og i 2020 vil MED være vertskap for Guild dekanmøte innenfor helse og 

medisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Guild of European Research-Intensive Universities 
UiO er et globalt orientert universitet og internasjonalisering preger all aktivitet. Etableringen av «The Guild of European research-
intensive universities» forplikter og må følges opp. Nettverket har allerede etter to år betydelig gjennomslagskraft i europeisk 
forskningspolitikk. UiO vil bidra til at The Guild lykkes innenfor de fire prioriterte områdene: 

 Innspill til EUs politikkagenda innen utdanning, forskning og innovasjon: påvirkning av FP9, European Innovation Council, 
the European Education Area mm. 

 Sette forskning og utdanning på samfunnsagendaen: UiO skal i perioden spesielt bidra aktiv til utviklingen av nettverkets 
nord-sør politikk i samarbeid med ARUA-nettverket for ledende afrikanske universiteter. 

 Nettverk for læring på tvers av landegrenser – beste praksis: UiO vil aktivt søke å utnytte det læringspotensialet som ligger i 
nettverket gjennom kontakt og målrettede besøk for gjensidig institusjonsutvikling. 

 Utvikling av faglige samarbeid i nettverket (bottom-up): UiOs fakulteter bør i perioden vurdere muligheter og relevans for 
faglig samarbeid i nettverket etter modell av f.eks. Det juridiske fakultets satsing. 
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Status for gjennomføring 

For å sikre god oppfølging av Humaniorameldingen og utvikle og løfte institusjonens sterke 

humanioramiljøer vedtok universitetsstyret at UiO skulle utarbeide en tiltaksplan for humaniora. Arbeidet 

med tiltaksplanen ble i 2019 omdefinert til å være en strategi fremfor en tiltaksplan. Strategien legger vekt 

på behovet for å krysse grenser mellom fag og disipliner innen forskning og utdanning, og bruke hele den 

faglige bredden ved UiO til å bidra til løsningen av store samfunnsutfordringer. Humanioras samfunns- og 

arbeidslivsrelevans skal styrkes og studiekvaliteten økes gjennom bedre læringsmiljø. Det foreløpige 

arbeidet vil legges frem for universitetsstyret 3. desember 2019. 

  

Tiltaksplan for humaniora 
Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan for humaniora. Planen, som er under utarbeidelse, skal legge til rette 
for en god institusjonell oppfølging av humaniora ved UiO med vekt på å følge opp anbefalingene i regjeringens humanioramelding. 
Regjeringen forventer der en kvalitetsheving både i forskning og utdanning. Den betoner også behovet for å styrke humanioras 
plass og bidrag for å løse våre store samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke minst i skolen. Dette setter 
forventninger både til forskningsråd og institusjoner, men også humanioras forskerpopulasjon. 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Påvirke programutlysningene, slik at humanioraperspektivene tydeliggjøres og aktualiseres i niende rammeprogram. 
Bruke nettverket The Guild som plattform for å sikre gjennomslag. 

 Prioritere utvikling av studieprogram av særlig høy kvalitet, med internasjonal orientering og tverrfaglig innretning, slik 
som Honours programs, internasjonale forskerskoler eller kandidater til SFU. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
 Ha styrket kvaliteten i UiOs lektorutdanning ytterligere, i et nært og forpliktende samarbeid mellom skole, fagmiljøene 

og lektorprogrammet på UiO. 
 Ha sikret at EVU-virksomhet innrettet mot skoleverket og andre relevante aktører skjer på en langsiktig, forutsigbar og 

økonomisk bærekraftig måte. 
Ha sikret at UiOs forskere i betydelig grad er involvert i tverrfaglige prosjekter innen utfordringsdrevet humaniora 
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3.0 Økonomisk status og prognoser 

Overordnet bilde: God økonomi og stabil utvikling 

UiO har samlet sett en god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. I hovedsak er også enhetenes 
økonomi god, men det er økende forskjeller mellom fakultetene. Utviklingen ved LOS og OD følges nøye. 

Inntekter, kostnader og årsverk: Litt årsverksnedgang 

Inntekter og kostnader (figur 1-3) viser kun marginale endringer i 2019 sammenliknet med de foregående 
årene. EU- og NFR-inntekter er på samme nivå som de foregående årene (fig. 3). 

Etter flere års årsverksoppgang, går antall årsverk i 2019 ned med 0,6% (fig. 4). Fakultetene kan i noen 
grad tilpasse antall rekrutteringsstillinger til økonomisk handlingsrom, - og både oppgangen de foregående 
årene og årets nedgang må antakelig ses i lys av dette. På tross av årsverksnedgangen har det vært en liten 
oppgang i personalkostnader (fig. 2), noe som bl.a. skyldes økt pensjonssats. 

For å gi sammenliknbarhet har vi i figur 1-4 eliminert tall for CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning 

og studier), som ble skilt ut fra UiO f.o.m. 1.1.2018. Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2019-kr) i mrd. kr.  
 

 Figur 1: Inntekter                   Figur 2: Kostnader1 

 

Figur 3: BOA-inntekter2                   Figur 4: Årsverk 3  

                          

                                                           
1 Særskilt høye kostnader (investeringer) i 2015 skyldtes kjøpet av Gaustadalléen 30 
2 BOA («Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet») omfatter UiOs eksternt finansierte forskningsaktivitet. BOA-definisjonen er 
basert på regelverk fra Kunnskapsdepartementet. I dette notatet benyttes BOA-begrepet i vid forstand, - dvs. at BOA her også 
omfatter midler fra NFR og EU (jfr. figur 3). «Øvrig BOA» i figur 3 tilsvarer finansieringssystemets «BOA-indikator». 
3 Figuren viser gjennomsnittlig antall årsverk på årets 12 målepunkter. For 2019 vises gjennomsnittlig antall årsverk på årets første 
8 målepunkter 
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Basisvirksomheten: UiO har et lavt mindreforbruk 

UiOs mindreforbruk4 etter 2. tertial var på 128 mill. kr, - ca 2% av bevilgning. Dette er lavt sammenliknet 

med sektoren for øvrig. 

Figur 5: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten  
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene 

 

Fakulteter og tilsvarende enheter har hittil i 2019 hatt en liten reduksjon av mindreforbruket. Dette 

skyldes delvis sesongsvingninger og periodiseringsskjevheter, og det er foreløpig uklart hvor stor del av 

nedgangen som evt. representerer faktisk trend. 

Figur 6: Utvikling i mindreforbruket, akkumulert og isolert, i % av inntekter5 
6a: UiO totalt                 6b: Fak. og tilsvarende enheter      

 

                                                           
4 I UiOs terminologi er mindreforbruk at kostnadene er høyere enn inntektene («overskudd»), mens merforbruk er det motsatte 
(«underskudd»). Isolert mer- eller mindreforbruk referer til ett enkelt år, - mens akkumulert mer-/mindreforbruk også inkluderer 
overført mer-/mindreforbruk fra tidligere perioder. Når akkumulert/isolert ikke spesifiseres, er det akkumulert mer-
/mindreforbruk det vises til. 
5 Tallene for 2019 gjelder kun T2, mens de øvrige årene viser helår. Tallene er derfor ikke fullt sammenliknbare (delårs- vs 

helårseffekt, sesongsvingninger etc.), men T2-tallene gir likevel en indikasjon på mulig helårsutfall.  
Prosentandelen er for samtlige år basert på andel av inntekt 2018. 

T2 T2 
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Enhetene: Økonomiske utfordringer ved OD og LOS 

Figur 7 viser utviklingen i mer-/mindreforbruk ved fakultetene. 

Figur 7: Akkumulert mer/-mindreforbruk i % av inntekter. De 8 fakultetene 

 

OD økonomiske utvikling i 2. tertial gir fortsatt grunn til bekymring. Fakultetet har de par siste årene gått 

med isolert merforbruk. Fakultets oppdaterte prognose viser at det isolerte merforbruket i år antas å øke. 

Samtidig har fakultetet ikke lenger et oppspart akkumulert mindreforbruk å tære på, - i og med at 

fakultetet ved utgangen av 2018 gikk i akkumulert balanse. Oppdatert prognose fra OD tilsier et isolert og 

akkumulert merforbruk i 2019 på nesten 10% av bevilgning (22 mill. kr). Universitetsdirektøren er i dialog 

med fakultetet og følger utviklingen nøye. 

LOS har utfordringer med driftsøkonomien. Dette skyldes reduserte driftsrammer de senere årene, 

samtidig som det forventes ytterligere kutt de kommende årene. Det er igangsatt arbeid med tiltak, 

herunder gjennomgang av oppgaveportefølje og tjenestenivå. Oppdatert prognose for LOS drift viser i 

2019 et isolert merforbruk på ca. 1,5% (10,4 mill. kr) og akkumulert merforbruk på 4% (27 mill. kr).  Omtale 

av hver enkelt enhets økonomi følger i vedlegg 2.  

Prognose: uendrede utsikter for 2019 

En oppdatert vurdering av UiO-økonomien gir ikke grunnlag for å endre prognosen som ble framlagt i 

forrige virksomhetsrapport. Det antas imidlertid å være sannsynlighetsovervekt for å lande i øvre del av 

utfallsområdet i 2019, jfr. figur 8. 

Vurderingene har denne gangen kun vært knyttet til 2019, og for 2020-23 har det ikke blitt foretatt noen 

ny vurdering. Prognosen hensyntar ikke at UiOs på sikt antakelig vil få økte kostnader til bygningsdrift og 

IT. 
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Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomhet

en 

 

 

Vedlegg: 

1. Ledelsesvurderinger fra enhetene 
2. Enhetenes økonomi 

 


